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Realisatie van een kelder buiten het grondoppervlak van de bovengronds gelegen gebouwen ?
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‐ Op SmartNewz sinds: 18 december 2017

Appellant heeft in 2013 een perceel in Gouda aangekocht en wil ter plaatse een nieuwe woning bouwen, ter vervanging van de oude woning die inmiddels is gesloopt.
Het bouwplan voorziet onder meer in de bouw van een kelder onder de nieuwe woning, die hij gedeeltelijk wil gebruiken als kantoorruimte. In 2014 is een
postzegelplan vastgesteld, specifiek met het oog op het bouwplan van appellant. Tegen het plan is geen beroep ingesteld. Het college heeft in 2015 de
omgevingsvergunning in eerste instantie verleend met toepassing van de binnenplanse afwijkingsregeling. De buren, woonachtig in een gemeentelijk monument,
verwachten dat de uitvoering van het bouwplan nadelige gevolgen voor hen zal hebben, met name als gevolg van de omvang en het gebruik van de in het bouwplan
voorziene kelder. Daarbij vrezen zij onder meer voor schade aan de constructie van hun woning. Bij het besluit op bezwaar heeft het college met toepassing van de
buitenplanse kruimelgevallenregeling vergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van ondergrondse bebouwing
buiten het grondoppervlak van de bovengronds gelegen gebouwen.
Afdeling: de rechtbank heeft ten onrechte aanleiding gevonden om het primaire besluit van 2 juli 2015 te herroepen. De planregels bevatten regels waarmee de bouw
van de kelder zowel horizontaal als verticaal is begrensd. De kelder mag niet dieper zijn dan 4,7 meter onder peil. Daarnaast mag de kelder slechts onder bovengronds
gelegen gebouwen worden gebouwd, waarbij de grens van het bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter mag worden overschreden. Onder bovengronds gelegen
gebouwen valt zowel het hoofdgebouw, dat uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden gebouwd, als bijbehorende bouwwerken van de woning, die ook buiten het
bouwvlak mogen worden gebouwd.
Daarnaast bevatten de planregels een afwijkingsregeling, waardoor onder voorwaarden kan worden afgeweken van de in de planregels opgenomen begrenzing van een
kelder.
Het college kan niet de bevoegdheid worden ontzegd om de planregels uit te leggen op een wijze die het bij nader inzien juist acht.
De rechtbank heeft echter terecht geen aanleiding gezien om de rechtsgevolgen in stand te laten. In dit geval kan namelijk niet zonder meer als vaststaand worden
aangenomen dat het bouwplan geheel in overeenstemming is met de regels van het bestemmingsplan. Het college moet dit beoordelen bij het nemen van het nieuwe
besluit op bezwaar, waarbij het college in ieder geval de in de planregels gestelde voorwaarden en de regels voor de gronden van de bestemming “Tuin” dient te
betrekken. De bouw van een kelder is op gronden met de bestemming “Tuin” volgens de planregels niet toegestaan. De planregels bieden ook niet de mogelijkheid om
hiervan af te wijken.
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